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Mesaj de fel icitare cu ocazia Sărbătorilor de iarnă

Stimaţi colegi şi 
parteneri sociali ai pieţei 

forţei de muncă,

Sărbătorile de iarnă oferă 
prilejul de a mulţumi 
tuturor pentru munca de 
zi cu zi, depusă pe 
parcursul întregului an. 
Orice succes atins de 
Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă şi structurile sale 
teritoriale a fost posibil 
doar graţie aportului 
a n g a j a ţ i l o r  l a  
îndeplinirea obiectivelor 
propuse pentru anul ce se 
apropie de sfârşit. 
Totodată, aceasta este şi 
rezultatul susţinerii şi 
colaborării cu partenerii

Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă

sociali ai pieţei forţei de 
muncă.

Sunt m ulte acţiuni 
frumoase pe care le-am 
desfăşurat cu succes în 
comun, în speranţa că 
prin tot ce facem, suntem 
alături de cei care 
aşteaptă sprijinul şi 
susţinerea noastră.

contribuţia la plasarea în 
c â m p u l  m u n c i i  a 
persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de 
lucru.

Fie ca magia şi 
minunea sărbătorilor 

de iarna să vă 
însoţească de-a lungul 

întregului an!
Sărbători fericite!

Vreau să mulţumesc 
tuturor pentru colaborare, 
membrilor Consiliului de 
administraţiei al Agenţiei 
Naţionale, partenerilor 
sociali, angajatorilor, 
t uturor cel ora care au 
cooperat cu agenţiile 
noastre teritoriale, pentru

Cu respect, 
Raisa DOGARU, 

Director ANOFM

http://www.anofm.md


Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
2016 - Realizări

PRINCIPALII INDICATORI DE ACTIVITATE ANOFM  
pe parcursul a 11 luni ale anului 2016

Conform bazei de date a Agenţiei Naţionale pe parcursul a 11 luni ale anului 2016 s-a constatat o tendinţă 
de creştere a indicatorilor principali comparativ cu perioada respectivă a anului 2015.
Au fost înregistrate 40,6 mii locuri de muncă vacante şi 44,8 mii persoane în căutarea unui loc de muncă. 
Au fost plasate în câmpul muncii 15,9 mii persoane. Au absolvit cursuri de formare profesională 2,5 mii 
persoane. Au fost antrenaţi la lucrări publice 1,8 mii persoane. Au beneficiat de servicii de mediere 29,9 
mii persoane, iar de informare şi consiliere 93,6 mii persoane.

Tendinţele pieţei muncii în 11 luni, 2016 conform bazei de date ANOFM

Şomeri înregistraţi,pers.

Şomeri plasaţi în câmpul muncii,pers.

Locuri vacante,unit.

Şom eri antrenaţi la lucrări publice,pers.

Absolvenţi ai cursurilor de form are profesională,pers.

Beneficiari de ajutor de şom aj,pers.

Beneficiari de alocaţie de in tegrare/rein tegrare  
profesională, pers.

0 5000  1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0 3 0 0 0 0 3 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 5 0 0 0 5 0 0 0 0

B 11 luni, 2015  H 11 luni, 2016

Din numărul total de şomeri înregistraţi -  48% erau pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă şi -  
52% provenite din muncă.
Din cei proveniţi din muncă conform activităţilor economice, ponderea cea mai mare au constituit-o per
soanele care au activat în agricultură -  16%, industrie şi comerţ a câte 15%, urmate de administraţia publi
că şi învăţământ -  8%, construcţii -  5%, etc.

■ prim are,gim naziale,liceale

■ secundar-profesionale

■ superîoare /m ed ii de specialitate
■ 1 6 -2 9  ani ■ 3 0 -4 9  ani ■ 5 0 -6 5  ani

Din numărul total de locuri vacante înregistrate 67% au constituit locurile oferite muncitorilor, iar 33% 
specialiştilor.
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Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
2016 - Realizări

PRINCIPALII INDICATORI DE ACTIVITATE ANOFM
pe parcursul a 11 luni ale anului 2016 (continuare)

Pe medii de rezidenţă, la finele lunii noiembrie număail locurilor de muncă vacante în mediul rural con
stituia 12% din numărul total al locurilor de muncă vacante, iar numărul şomerilor din mediul respectiv era 
de 70%.

In scopul combaterii migraţiei ilegale, precum şi angajării 
ilegale a lucrătorilor străini Agenţia Naţională implementează 
un şir de acţiuni cu privire la migraţia de muncă. în 11 luni a 
fost acordat dreptul la muncă la 1,1 mii persoane, iar pentru 
cca 900 persoane s-a prelungit dreptul la muncă. Au fost 
acordate 430 avize favorabile. Totodată, 25 agenţii private de 
ocupare a forţei de muncă au înregistrat la ANOFM -  985 
contracte individuale de muncă ale cetăţenilor Republicii 
Moldova angajaţi la muncă în străinătate.

Concomitent, s-a asigurat în continuare implementarea Acor
dului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului 
Israel. în 11 luni au fost angajaţi 2,3 mii lucrători moldoveni 
pe teritoriul statului Israel.
Un alt aspect al migraţiei este reîntoarcerea cetăţenilor Repu
blicii Moldova care au lucrat peste hotare în perioada de referinţă la agenţiile teritoriale au fost înregistrate 
cca 2,6 mii de persoane reîntoarse, din care 33% au fost plasate în câmpul muncii.

Masuri pasive
Au beneficiat de ajutor de şomaj cca 5,5 mii 
persoane sau 12% din numărul total de şo
meri înregistraţi pe parcursul a 11 luni ale 
anului. Majoritatea beneficiarilor de ajutor 
de şomaj au fost persoanele care au pierdut 
locul de muncă prin demişionare -  41%, ur
maţi de cei disponibilizaţi prin reducerea sta
telor de personal/lichi darea unităţii -  32% şi 
ca urmare a expirării contractului individual 
de muncă 14%, etc.

Mărimea medie a ajutorului de şomaj a con
stituit în luna noiembrie 1345,11 lei. 
în 11 luni ale anului au beneficiat de aloca

ţie de integrare sau reintegrare profesională cca 2,7 mii persoane. Ponderea maximă din numărul total de 
beneficiari de alocaţii le revine persoanelor cărora le-a expirat perioada de îngrijire a copilului -  78% , fiind 
urmate de categoria persoanelor ce nu s-au angajat în câmpul muncii după eliberarea din detenţie (11%), 
etc.
Mărimea alocaţiei de integrare/reintegrare a constituit 691,65 lei sau 15% din salariu mediu pe economie 
din anul precedent (4611 lei).
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Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
2016 - Realizări

Formarea profesională a şomerilor

Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă (ANOFM) prin inter
mediul structurilor sale teritoriale pre
stează servicii de formare profesională 
şomerilor în vederea creşterii şi diversi
ficării competenţelor profesionale în 
scopul facilitării integrării pe piaţa mun
cii. Programele de formare profesională 
asigură, conform legislaţiei în vigoare, 
calificarea, recalificarea sau perfecţio
narea şomerilor şi se desfăşoară în con
formitate cu cerinţele de moment şi de 
perspectivă ale pieţei muncii locale/ 
naţionale şi în concordanţă cu aptitudi
nile individuale ale persoanelor.

Cursurile de calificare, recalificare şi 
perfecţionare se organizează pentru 
meserii şi profesii în conformitate cu 
Nomenclatorul domeniilor de formare 
profesională şi al meseriilor/profesiilor, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului 425 
din 03 iulie 2015 cu privire la Nomen
clatorul domeniilor de formare profesio
nală şi al meseriilor/profesiilor 
(publicat: 10.07.2015, Monitorul Ofici
al, nr. 177-184, art. nr. 480).

Cursurile de formare profesională a 
şomerilor se organizează de către 
Agenţia Naţională prin intermediul:

Cinstituţiilor de învăţământ ale Minis- 
temlui Educaţiei,

Cinstituţiilor de învăţământ şi centre
lor de instruire ale altor ministere şi 
departamente, ale patronatelor şi sindi
catelor ,

/ 'agenţilor economici cu proprietate 
de stat,

Csocietăţilor comerciale şi organizaţi
ilor necomerciale.

Forme de realizare a pregătirii 
profesionale:

/ ' calificare - pentm persoanele care 
nu deţin nici o profesie/meserie

/ ' recalificare - pentm persoanele care 
au o profesie/meserie, însă au şanse 
minime de angajare în cîmpul muncii

Cperfecţionare - pentm persoanele 
care necesită perfecţionarea pregătirii 
profesionale.

Durata unui curs de formare profesio
nală este organizat pe o perioadă de cel 
mult 9 luni calendaristice.
Pentm anul 2016, în rezultatul desfăşură
rii procedurilor de achiziţii publice la ni
vel centralizat au fost contractate 15 insti
tuţii de învăţământ, care au propus ca 
ofertă pentm instmire cca 40 profesii/ 
meserii/programe de fonnare profesio
nală pe specialităţi.

Anul 2016
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AOFM Chişinău - Licitaţia 
publică nr.15/02407 din
02.12.2015

încheiat contracte: 8 instituţii de 
învăţămînt / zona Centru - 29 
profesii

C AOFM Bălţi - Licitaţia publică
nr. 911/15 din 23.11.2015 

încheiat contracte: 5 instituţii de 
învăţămînt/ zona Nord - 33 
profesii

C AOFM Cahul - Licitaţia
publică nr. 993/15 din
14.12.2015

încheiat contracte: 2 instituţii de 
învăţămînt / zona Sud -10 
profesii

Cursurile de formare profesională se 
realizează:
- la nivel centralizat, în baza contractelor 
încheiate între AOFM mun. Chişinău, 
mun. Bălţi. r. Cahul cu instituţiile de în
văţământ, învingătoare a procedurii de 
Achiziţii Publice.
- la locul de trai, între ATOFM şi institu
ţiile de învăţământ din localitate, învingă
toare a procedurii de achiziţii publice sau 
în cazul în care lipseşte o concurenţă între 
instituţiile de învăţământ pentm o profe
sie/meserie anumită, se încheie contract 
direct de prestare a serviciilor

în cazul în care în localitate lipsesc 
instituţii de învăţământ furnizori de for
mare profesională, agenţiile pentm ocupa
rea forţei de muncă pot încheia contracte 
directe de prestare a serviciilor de fonnare 
profesională cu instituţiile de învăţământ

din localitatea vecină.
Pentru anul 2016 pentru instruirea 

la locul de trai 11 ATOFM au încheiat 
contracte cu 10 instituţii de învăţă
mânt din teritoriu, total 12 contracte la 
14 profesii.

Profesiile de instruire pentru 
anul 2016

15 instituţii contractate /  40 
profesii /  meserii 

Ш Construcţie - tencuitor, 
zugrav, placator cu plăci, 
tâmplar, pietrar-zidar, fierar 
betonist, lacătuş- 
electromontator, 
electrogazosudor-montator, 
lăcătuş-instalator tehnica sa
nitară
Ш Transport - mecanic auto, 
vopsitor auto, conducător în
cărcător
Ш Industrie - croitor 
confecţioner îmbrăcăminte 
după comandă, cusător, con
fecţioner articole de marochi- 
nărie, ţesător covoare 
ClServicii - frizer, manichiu- 
ristă, pedichiuristă, cosmetici
an, operator în sala cu cazane 
Ш Comerţ - vânzător produ
se alimentare / nealimentare 
ffl Alimentaţie publică - bu
cătar, cofetar, chelner, bar
man, controlor produse ali
mentare, brutar 
Ш Funcţionar de birou - 
secretariat şi muncă de birou 
(secretar), calculatoare 
(bazele utilizării calculatoru
lui)
ffl Evidenţa contabilă - con
tabilitate (perfecţionare), 
contabil
ffl Antreprenor - manage
ment (bazele 
antreprenoriatului)

Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă



Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2016 - Realizări

Formarea profesională a şomerilor
Indicatori Ianuarie -  noiem

brie 2016
1. Nr. şomerilor care au absolvit cursuri, pers. 2518

2. Ponderea absolvenţilor din totalul şomerilor 
înregistraţi, %

5,6%

3. Nr. femei absolvente şi (%) 1646
65,4%

4. Nr. tinerilor 16-29 ani absolvenţi şi (%) 1634
64.9%

5. Nr. şomerilor absolvenţi domiciliaţi în zonele 1456
rurale şi(%) 57,8%

6. Nr. şomerilor cu dizabilităţi absolvenţi şi(%) 72
2,9%

7. Nr. şomerilor absolvenţi care au fost plasaţi în 2411
câmpul muncii şi(%) 95,7%

Pentru anul 2016:
♦ s-a planificat instruirea a 2838 şomeri
♦ la data de 01.12.2016 au absolvit 2518 şomeri
♦ plasaţi în câmpul muncii 2411 absolvenţi, ceea 
ce constituie 95,7% din totalul absolvenţilor.

Numărul şomerilor absolvenţi clasificaţi după cele mai solicitate profesii/ meserii în perioada ianuarie -
noiembrie 2016

Nr. codul Denumirea profesiei/ meseriei Numărul
şomerilor
absolvenţi

% faţă de 
numărul 

total
1 512001 BUCĂTAR 638 25,34%
2 514102 FRIZER 268 10,64%
3 514101 COAFOR 184 7,31%
4 413203 OPERATOR LA CALCULATOARE ŞI CALCULATOARE ELECTRO

NICE
146 5,80%

5 241103 CONTABIL 146 5,80%
6 753206 CROITOR CONFECTŢONER ÎMBRĂCĂMINTE DUPAĂCOMANDĂ 119 4,73%
7 514203 MANICHIURISTĂ 116 4,61%
8 513201 BARMAN 112 4,45%
9 721202 ELECTROGAZOSUDOR 103 4,09%

10 514201 COSMETICIAN 51 2,03%
11 513102 CHELNER (OSPĂTAR) 48 1,91%
12 712615 LAC ATU Ş -IN S T AL AT OR TEHNICĂ SANITARĂ 46 1,83%
13 723105 LĂCĂTUŞ AUTO 42 1,67%

Alte profesii/ meserii 499 19,82%
Numărul total de absolvenţi 2518 100%

Şomeri înmatriculaţi la cursuri de formare 
profesională după nivelul de studii

Dinamica numărului de şomeri absolvenţi ai
9 9

cursurilor de formare profesională

13%. 7.4%, 1.3%
■ studii gimnaziale

■ studii medii de cultură 
51.8% generală/liceale

■ studii secundar 
profesionale

■ studii superioare

■ studii medii de 
specialitate

■ studii primare

Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă



Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
2016 - Realizări

Târguri ale locurilor de muncă

Târgul locurilor de muncă, desfăşurat 
în cadrul Expoziţiei „Fabricat în 

Moldova” , 3 - 7  februarie

• circa 500 locuri de muncă vacante
• 30 agenţi economici din diferite domenii. în principal din 

industria prelucrătoare
• peste 2000 persoane care au fost în căutarea unui loc de 

muncă au vizitat târgul
• circa 550 persoane au negociat cu angajatorii direct la 

faţa locului ofertele de muncă concrete
• circa 130 candidaţi au fost selectaţi pentru interviul de 

angajare.

Târgului on-line „Locuri de muncă din 
industria prelucrătoare”

au participat 75 companii din 16 zone ale ţării
HB circa 1650 de locuri de muncă vacante
'*'0 circa 1300 de vizitatori, dintre care 1050 vizitatori

unici, inclusiv din România, Rusia, SUA, Marea 
Britanie, Italia, Polonia, Ucraina, Germania, Franţa ş.a.

Târgul locurilor de muncă pentru 
Tineret, desfăşurat în cadrul Forului 
meseriilor/profesiilor, ediţia a Vi-a, 

27-28 mai

s  circa 35 de companii şi întreprinderi angajatoare 
s  peste 1300 locuri de muncă 
S peste 30 instituţii de învăţământ (superior, mediu 

de specialitate, şcoli secundar profesionale) au 
prezentat vizitatorilor ofertele educaţionale 

s  angajatorii au discutat direct cu peste 700 de 
persoane

■s mai mult de 300 candidaţi au fost selectaţi pentru 
un interviu.

Târgului on-line al locurilor de muncă 
„Locuri de muncă pentru Tineret”, ediţia 

a IX-a, 27-31 mai
tÎI 198 de companii
"fi peste 3700 oportunităţi de angajare în domenii 

precum: comerţ, medicină, management, inginerie, 
învăţământ, industrie uşoară, servicii etc.

*© platforma www.e-angaiare,md a fost accesată de 
circa 1200 ori

i i  interesat peste 800 de vizitatori (65% au fost 
utilizatori noi) din 19 ţări 

*fS au aplicat 72 persoane.

TÂRGUL ON LINE 
AL LOCURILOR DE MUNCĂ
„ L o c u r i d e  m u n c ă  p e n tru  T in e r e t ’”

2 7  -  3 1  m a i  2 0 1 6

w w w .e -a n g a ja r e .m d
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2016 - Realizări
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Târguri ale locurilor de muncă

Târgul on-line al locurilor de muncă „Locuri de 
muncă pentru TINEri”, ediţia a X-a, 12-16 august

,vfi au participat 30 de companii din 2 zone ale ţării: 
mim. Chişinău şi mun. Bălţi 

“ft peste 1300 locuri de muncă din cele mai diverse 
domenii

“fi cele mai multe locuri vacante -  circa 54% au cuprins 
domeniul ingineriei

■»ţ platfonna www.e-angaiare.md a fost accesată de 
peste 1160 ori

4  a interesat 995 persoane (80% fiind utilizatori noi) 
din 25 de ţări printre care se numără: România,
SUA, Marea Britanie, Rusia, Italia, Ucraina, Germa
nia, Grecia, Israel etc.

ANOFM/ AOFM Chişinău au participat la „Târgul 
de Cariere”, organizat de Compania „Kintaly” de 
consultanţă în resurse umane ,19-20 septembrie

au participat cca. 40 de companii şi organizaţii din 
diferite domenii de activitate ale economiei naţionale 
(industria alimentară, servicii, transport, sistemul 
bancar, ş.a.)

S  în cadrul Târgului Specialiştii ANOFM şi AOFM 
Chişinău au oferit informaţii şi consultaţii 
în domeniul pieţei muncii, tendinţele de pe piaţa 
muncii în anul 2016 în ceea ce priveşte specialităţile, 
profesiile/meseriile cele mai solicitate şi cele cu şanse 
reduse de angajare, modalităţile de căutare a unui loc 
de muncă şi site
uri www anofm,md. www.angaiat.md.
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Târgul locurilor vacante de muncă/stagii 
pentru absolvenţii anului 2017 (24 

noiembrie)

C Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă (ANOFM) şi Agenţiei pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă a mun. Chişinău (AOFM 
Chişinău) au participat la Târgul locurilor vacante 
de muncă/stagii pentru absolvenţii anului 2017, 
organizat de Universitatea Telmică din Moldova 
(UTM), Campusul universitar

C ANOFM şi AOFM Chişinău pe parcursul mai 
multor ani colaborează cu Central Universitar de 
Informare şi Ghidare în Carieră a UTM şi participă 
la astfel de evenimente în scopul informării tiner
ilor despre serviciile prestate de agenţiile teritoriale 
pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi 
tendinţele actuale de pe piaţa muncii.

C Scopul organizării evenimentului este de a oferisu- 
port tinerilor specialişti privind plasarea reuşită în 
câmpul muncii şi posibilitatea de a comunica cu 
potenţiali angajatori, în vederea integrării socio- 
profesionale a acestora.

C în cadrai evenimentului reprezentanţii ANOFM şi 
AOFM Chişinău au oferit tinerilor aflaţi în cău
tarea unui loc de muncă informaţii şi consultaţii ce 
ţin de profesiile/meseriile cele mai solicitate şi cele 
cu şanse reduse de angajare, modalităţile de cău
tare a unui loc de muncă, inclusiv prin intermediul 
site-urilor www.anofm.md: www.angaiat.md. La 
dispoziţia persoanelor interesate au fost puse di
verse materiale informative despre serviciile 
prestate de ANOFM.

C ANOFM şi a AOFM Chişinău au discutat şi au 
informat reprezentanţii agenţilor economici 
participanţi despre serviciile prestate şi au fost 
stabilite relaţii de parteneriat cu cei cu care AOFM 
Chişinău nu colaborează. La finele Târgului lo
curilor vacante ANOFM şi AOFM Chişinău au 
participat la masa rotundă la care au fost prezenţi 
inclusiv şi angajatori. în cadrai mesei rotunde au 
fost puse în discuţie cerinţele solicitate de angaja
tori faţă de pregătirea viitorilor angajaţi.

Pe parcursul anului 2016, Agenţiile 
teritoriale pentru ocuparea forţei de

muncă au desfăşurat cca. 3 târguri
ale locurilor de muncă.

http://www.e-angajare.md/
http://www.anofm.md/
http://www.angajat.md/
http://www.anofm.md/
http://www.angajat.md/


Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2016 - Realizări

Pe parcursul anului 2016, ANOFM a organizat mai multe Campanii de
informare

Aveţi oferte de muncă şi căutaţi personal? 
Noi Vă putem ajuta!

Campania de vizite la 
agenţii economici, cu slo

ganul „Aveţi oferte de 
muncă şi căutaţi perso
nal? Noi Văi putem aju

ta!”, 11-29 aprilie

Z  In perioada campaniei 
AOFM au vizitat în to
tal 1808 agenţi econo
mici şi au identificat 1477 
de locuri de muncă libere. 

V Din cei 1808 angajatori 
vizitaţi, 273 sunt agenţi 
e c o n o m i c i  n o i -  
identificaţi de către 
AOFM, fiind astfel stabili
te noi relaţii de colaborare. 

A Pe parcursul Campaniei, 
mai multe AOFM au orga
nizat seminare informati
ve, şedinţe de lucru cu 
agenţi economici din teri
toriu, precum şi târguri ale 
locurilor de muncă sau 
activităţi de recrutare 
(Cahul, Cantemir, Călă
raşi, Cimişlia, Ialoveni, 
Sîngerei etc.).

Campania de informare 
consacrată Zilei Internaţi
onale a Tineretului cu slo
ganul „Eşti tânăr? Cauţi 
un loc de muncă? Fii cli
entul AOFM!”, 8-12 au

gust

Z  AOFM au organizat în 
total 94 de activităţi 
(seminare informative, 
seminare instructive în 
tehnici şi metode de căuta
re a unui loc de muncă, 
seminare de orientare pro

fesională, activităţi de re
crutare, mini-târguri ale 
locurilor de muncă).

Z  Au participat circa 2600 de 
t i n e r i ,  d i n t r e  c a 
re 53% fiind femei tinere.

Campania naţională 
„Săptămâna de luptă îm

potriva traficului de fiinţe 
umane” , în contextul 

marcării Zilei Europene de 
luptă împotriva traficului 
de fiinţe umane , 18-24 

octombrie

Convenţia 
Consiliului 

Europei 
privind Lupta 

| împotriva 
Traficului 
de  F iin ţe  

U m ane

Campania de sensibilizare 
consacrată Zilei Internaţi

onale a Persoanelor cu 
Dizabilităţi, 28 noiembrie - 

6 decembrie 2016

1 TOTI DIFERIŢI
TOTI EGALI

Z  Evenimentul are ca scop 
informarea şi sensibilizarea 
societăţii despre riscurile şi 
consecinţele TFU, despre 
realizările, dar şi dificultă
ţile în implementarea Con
venţiei Consiliului Europei 
privind lupta împotriva 
TFU, cu accent sporit pe 
domeniul respectării drep
turilor omului.

Z  AOFM au organizat în 
comun cu partenerii locali 
măsuri de informare a po
pulaţiei, cu accent pe pre
venirea fenomenului TFU 
şi oferirea informaţiilor 
despre oportunităţile de 
angajare în Republica Mol
dova şi serviciile prestate 
de AOFM persoanelor 
aflate în căutarea unui loc 
de muncă, posibilităţi de 
angajare legală peste hota
re şi riscul migraţiei ilega
le.
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Au fost organizate 32 semi
nare informative cu partici
parea pe r soane lor  cu 
dizabilităţi, cu oferirea infor
maţiilor despre oportunităţile 
şi serviciile pe care AOFM le 
oferă persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă, 
locurile de muncă libere gesti
onate şi condiţiile de ocupare a 
acestora. De asemenea, au fost 

I organizate 2 şedinţe ale Clu
bului Muncii, 10 seminare de 
instruire şi 5 seminare de 
orientare şi formare profesi
onală.

In total au participat la acti
vităţile organizate 1749 per
soane, inclusiv 433 şomeri. 
Subliniem că la aceste activi
tăţi au participat şi tineri, in
clusiv copii cu dizabilităţi şi 
elevi ai gimnaziilor, liceelor

La fel, reprezentanţii  
ANOFM şi AOFM au partici
pat la acţiunile organizate de 
către autorităţile publice loca
le, organizaţiile neguverna
mentale, asociaţiile persoane
lor cu dizabilităţi ş a.

AOFM în această perioadă 
au organizat şi participat în 
total la 40 de activităţi în co
mun cu reprezentanţii autorită
ţilor publice locale, consiliilor 
raionale, direcţiilor de asisten
ţă socială, protecţie a familiei, 
consiliilor teritoriale de deter
minare a dizabilităţii şi capaci
tăţii de muncă, instituţiilor de 
învăţământ, agenţilor econo
mici, ONG-urilor, massmedia.

Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă

Campania de informare 
consacrată Zilei Interna
ţionale a Migranţilor, 16

26 decembrie 2016 
Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
(ANOFM) în comun cu 
structurile sale teritoriale, cu 
supor t u l  P r o i e c t u l u i  
„Migraţie şi dezvoltare lo
cală” (MiDL), implementat 
de PNUD Moldova şi 
f inanţat  de Agenţ ia  
Elveţiană pentru Dezvoltare 
şi Cooperare, organizează 
măsuri de informare a 
populaţiei referitoare la pro
vocările şi riscurile legate de 
procesul migraţional.

ANOFM şi structurile sale 
teritoriale organizează în 
comun cu partenerii semina
re informative cu participa
rea inclusiv a tinerilor clase
lor absolvente din localităţile 
ţării, cu oferirea informaţii
lor despre oportunităţile de 
angajare în Republica Mol
dova şi serviciile prestate 
persoanelor aflate în căuta
rea unui loc de muncă, posi
bilităţile de angajare legală 
peste hotare şi riscurile mi
graţiei ilegale. De asemenea, 
în cadrul Proiectului MiDL, 
10 AOFM beneficiază de 
asistenţă în vederea îmbună
tăţirii şi adaptării serviciilor 
de angajare la necesităţile 
pentru persoanele revenite 
de peste hotare. Pe parcursul 
acestui an, angajaţii acestor 
structuri au beneficiat de 
instruiri pentru prestarea 
serviciilor mai bine adaptate 
necesităţilor muncitorilor 
migranţi.

Pe parcursul a 9 luni ale 
anului 2016 peste 2000 per
soane revenite de peste hota
re au fost înregistrate cu 
statut de şomer şi au benefi
ciat de serviciile celor 35 
AOFM
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Formare continue a personalului ANOFM şi structurilor sale teritoriale

Consolidarea capacităţilor responsabililor din cadrul AOFM pentru
migranţii reveniţi

Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
(ANOFM) în parteneriat cu 
Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD), 
în cadrul proiectului 
„Migraţie şi dezvoltare loca
lă” (MiDL) au organizat mai 
multe seminare şi ateliere de 
lucru pentru şefii agenţiilor 
teritoriale de ocupare a forţei 
de muncă (AOFM) şi speci
aliştii, care lucrează prepon
derent cu persoanele aflate 
în căutarea unui loc de mun
că revenite în ţară. Activită
ţile au fost axate pe domeni

ul de incluziune în câmpul 
muncii a migranţilor şi rolul 
specialiştilor AOFM în sus
ţinerea persoanelor revenite 
pentru o integrare mai uşoa
ră pe piaţa muncii.

Scopul principal al aces
tor instruiri a fost prezenta
rea modelul instituţional de 
lucru cu migranţii re întorşi, 
înţelegerea conceptului de 
migraţie şi dezvoltare şi 
beneficiile valorificării mi- 
graţiei pentru dezvoltarea 
locală. De asemenea, s-a pus 
accent pe validarea necesită
ţilor locale pentru creşterea

domeniul migraţiei din ţară. 
Mai mult ca atât, cei pre
zenţi au învăţat cum să co
munice mai eficient cu 
migranţii reveniţi, cum să 
utilizeze reţelele sociale 
pentru a interacţiona mai 
bine cu beneficiarii lor, şi 
care sunt etapele pentm or
ganizarea seminarelor şi 
evenimente cu şi pentm 
migranţii reîntorşi.

eficacităţii în prestarea ser
viciilor pentm migranţii 
reveniţi şi pe dezvoltarea 
abilităţilor persoanelor res
ponsabile din cadrul AOFM 
pentm lucml cu aceştia.

Pe parcursul seminarelor 
de instruire participanţii au 
fost iniţiaţi în specificul fe
nomenului migraţiei în Mol
dova, au aflat care este pro
filul migrantului revenit, şi 
au fost fa
miliarizaţi 
cu cadrai
normativ şi Proiectul MiDL, implementat de PNUD 
legislativ în ţn perioada 2015 - 2017, are ca obiectiv 

principal asistarea comunităţilor afectate 
de migraţie în vederea îmbunătăţirii 
serviciilor locale (aprovizionarea cu apă şi 
sanitaţie, servicii sociale, educaţie şi 
sănătate) precum şi a accesului la 
oportunităţi generatoare de venituri 
(reîncadrarea în câmpul muncii, susţinerea 
dezvoltării afacerilor).

Proiectul MiDL este implementat cu 
suportul financiar al Agenţiei Elveţiene 
pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).
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Atelierul de lucru privind transferul de către Centrele SYSLAB de Dezvoltare inovativă a carierei 
a practicilor de organizare a activităţilor de informare şi consiliere profesională pentru 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

în temeiul implementării 
prevederilor Memorandu
mului de colaborare încheiat 
între Agenţia Naţională pen
tru Ocuparea Forţei de 
Muncă (ANOFM) şi Progra
mul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD), în pe
rioada 29-30 noiembrie 
2016 şi 15-16 decembrie s
au desfăşurat cele două sesi
uni ale Atelierului de lucru

privind transferul de către 
Centrele SYSLAB de Dez
voltare inovativă a carierei a 
practicilor de organizare a 
activităţilor de informare şi 
consiliere profesională pen
tru persoanele aflate în cău
tarea unui loc de muncă.

Evenimentul s-a desfăşurat 
concomitent în patru regiuni 
ale Republicii, în mu-

atelierul a constituit 5 mod
ule de instruire: „Anunţuri 
de Job. Scrisoarea de apli
care versus Scrisoarea de 
Motivare”, „Harta Compe
tenţelor”, „CV-ul de suc
ces”, „Tehnici de prezen
tare”, „Interviul de succes”. 
La fel, participanţii au fost 
antrenaţi în activităţi prac
tice de dezvoltare a 
abilităţilor de comunicare.

nicipiile Chişinău, Bălţi, 
Comrat şi r. Cahul.

Scopul atelierului a fost con
solidarea capacităţilor spe
cialiştilor ANOFM şi agen
ţiilor teritoriale pentru ocu
parea forţei de muncă 
(ATOFM) în domeniul 
prestării serviciilor de infor
mare şi consiliere profe
sională.
Conform agendei de lucru,

Seminarul de instruire cu genericul: „Standardele naţionale de control intern. 
Implementarea managementului riscurilor”

La 22 noiembrie 2016, în 
cadrul Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, cu suportul Direc
ţiei de armonizare a con
trolului financiar public 
intern din cadrul Ministeru
lui Finanţelor al Republicii 
Moldova, s-a desfăşurat 
seminarul de instruire cu 
genericuf „Standardele 
naţionale de control intern. 
Implementarea managemen
tului riscurilor”.

Sesiunea a fost moderată de 
Viorica Pricop - şeful- 
adjunct al Direcţiei, şef ser
viciu de armonizare a audi- 
tului intern în sectorul pub

lic şi Cristina Scutelnic - con
sultant superior al Serviciul 
de armonizare a managemen
tului financiar si controlu
lui în sectorul public din cad
rul aceleiaşi Direcţii. La semi
nar au participat şefii şi şefii 
adjuncţi ai direcţiilor/secţiilor

din cadrul ANOFM, pre
cum şi şefii Agenţiilor teri
toriale.

Seminarul a avut drept scop 
dezvoltarea şi consolidarea 
capacităţilor managerilor în 
vederea implementării şi

dezvoltării în ANOFM a 
sistemului de Management 
financiar şi control prin 
prisma Standardelor naţion
ale de control intern.

în cadrul seminarului s-au 
abordat aspectele şi oferite 
r e c o m a n d ă r i  p r a c 
tice privind implementarea 
Standardelor naţionale de 
control intern, cu accent pe 
implementarea managemen
tului riscurilor, fiind oferite 
un şir de recomandări. Par
ticipanţii au fost implicaţi în 
activităţi practice aferente 
elaborării planului anual de 
acţiuni şi Registrului ris
curilor.
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Inaugurarea Centrelor de Ghidare în Carieră regionale ca parte a AOFM

Inaugurarea Cen
trelor de Ghidare în 

Carieră:

©mun. Chişinău— 5aprilie 
(str. N. Titulescu, 8 )

© r. Cahul—22 septembrie 
(str. Ştefan cel Mare, 15)

© r. Soroca—27 sep
tembrie (str. V. Alec- 
sandri, 2)

Centrele de Ghida
re în Carieră oferă 
gratuit servicii de 

orientare profesio
nală, ghidare şi 

proiectare a carierei.

Beneficiarii Centrelor sunt 
elevii, tinerii şi persoanele 
care sunt în căutarea unui 
loc de muncă în vederea 
explorării oportunităţilor pe 
piaţa forţei de muncă, diver
sităţii profesiilor/meseriilor, 
evaluarea propriilor aptitu
dini şi capacităţi profesiona
le. precum şi ghidarea profe
sională în vederea integrării 
socio-economice de succes.

Evenimentele de inaugurare

organi
zate în 
contex
tul de
r ul ă r i i  
activită

ţilor în cadrai proiectului 
„Reconceptualizarea orien
tării profesionale şi consilie
rii în carieră” (REVOCC), 
finanţat de către Agenţia 
Austriacă pentru 
Dezvoltare şi im
plementat de Cen
tral pentru Educa
ţie Antreprenorială 
şi Asistenţă în Afa
ceri.

La deschiderea 
Centrelor au parti-

a Cen- cipat reprezentanţii Ministe- 
trelor de rului Muncii. Protecţiei So- 
Ghidare ciale şi Familiei, Ministera- 
în Cari- lui Educaţiei, Departamentu- 
eră au lui Dezvoltare al Ministera- 
f  o s t lui Federal Austriac pentru 

Europa, Agenţiei Austriece 
de Dezvoltare, Agenţiei Na
ţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, agenţiilor 
teritoriale pentru ocuparea 
forţei de muncă. Centrului 
pentru Educaţie Antrepreno
rială şi Asistenţă în Afaceri, 
şcolilor profesionale, licee
lor şi altor instituţii, parte
neri.

Semnarea acordurilor de colaborare

Centrul de Asistenţă Ju
ridică pentru Persoane cu 

Dizabilităţi (CAJPD) 
Acordul are drept scop im
plementarea activităţilor ce 
ţin de protecţia şi promo
varea drepturilor per
soanelor cu dizabilităţi, 
în general, şi a dreptului 
la muncă a persoanelor 
cu dizabilităţi. în particu
lar. Acordul semnat vine 
să formalizeze coop
erarea care s-a stabilit 
deja de mai mulţi ani 
între CAJPD şi ANOFM 
în domeniul angajării

Asociaţia Obştească pen
tru Tineret

"MOLDSOLIDARITA TE 
Obiectivul Acordului este 
organizarea unor instruiri 
în scopul dezvoltării 
capacităţilor femeilor şi 

fetelor rome ce ţin de orien
tarea profesională; infor
marea şi consilierea profe
sională, acordarea de suport
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persoanelor cu dizabilităţi. femeilor şi fete
lor rome în 
antrenarea la 
cursuri de for
mare profe
sională şi anga
jarea în cîmpul 
muncii, realiza
rea schimbului 
de experienţă şi 
bune practici în 
domeniul orien
tării vocaţionale 
şi dezvoltarea 
carierei pentru 
femeile şi fetele 
rome. Printre 
beneficiare se vor regăsi fete 
şi femei rome din mun. Bălţi, 
r. Hânceşti şi r. Râşcani.

Serviciul Public de Ocupare 
din Ucraina

Obiectivele acordului prevăd 
cooperarea sub fonnă de

schimb reciproc de infor
maţii şi de experienţă în 
scopul construirii şi promo
vării rela ţiilo r inter- 
instituţionale şi facilitării 
rezolvării problemelor în 
domeniul ocupării forţei de 
muncă şi a migraţici forţei 
de muncă.


